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Intuïtie is als een superpower waarmee we worden geboren. Bij veel mensen raakt intuïtie in de loop der tijd verborgen 

onder een ‘laagje stof’. Zoals bijvoorbeeld overmatig denken en conditioneringen. Het goede nieuws is: met de juiste training 

ontdek je je intuïtie opnieuw en activeer je deze. Zodat je effectieve keuzes maakt vanuit verbinding met jezelf: je navigeert 

makkelijker in je leven en je voelt je gesteund bij wat je wilt creëren en manifesteren.

Intuition for Life biedt praktische ervaringsgerichte trainingen voor volwassenen en kinderen. 

Om je intuïtie te activeren, te versterken en erop te gaan vertrouwen.

 Visie
Hoe zou de wereld eruitzien als mensen in contact staan met hun intuïtie? 

Keuzes maken vanuit het hart, een gevoel van verbondenheid ervaren en met 

hun unieke talenten bijdragen aan een liefdevolle wereld? 
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Deel 1 — Basistraining
(2 dagen)

Awaken your hidden powers

In deze training maak je contact met je intuïtieve vaardigheden.
Leer je keuzes maken vanuit je hart en hiermee je 

leven vormgeven, zodat het past bij jouw authentieke zelf.



In deze training maak je contact met je intuïtieve vaardig-

heden. Je leert keuzes te maken vanuit je hart en hoe je 

hiermee je leven kunt vormgeven, zodat het past bij jouw 

authentieke zelf.

Tijdens deze praktische training versterk je het contact 

met je zintuigen en leer je ook waar te nemen voorbij je  

fysieke zintuigen.

De dagen bestaan uit een combinatie van theorie over  

intuïtie ontwikkeling, fysieke oefeningen (zoals yoga en 

Qi-boosting oefeningen), visualisatie en meditaties om  

je in een ontvankelijke staat te brengen. We gebruiken  

speciale muziek met bepaalde frequenties die je in een  

diepe laag van bewustzijn brengen. Het gaat om ervaren,  

verbonden met je hart en het grotere geheel.

Beperkende overtuigingen die je in de weg zitten kan  

je transformeren. Daarvoor krijg je praktische tools. Het 

wordt dan makkelijker je leven vorm te geven zoals jij  

dat wenst.

Deel 1 — Basistraining
 Je leert jouw unieke manier van informatie

    ontvangen kennen

 Je leert hoe je makkelijk en snel in een

    ontspannen staat komt, waardoor je helder    

    kunt waarnemen

 Je krijgt tools om je nieuw hervonden intuïtie

    toe te passen in je dagelijkse leven

 Je kan betere keuzes maken in je leven

 Je voelt je verbonden met jezelf, de aarde

    en het grotere geheel

 Je ervaart een heldere verbinding tussen

    je lichaam, je brein en je ziel

 Er ontstaat synchronisatie tussen beide 

    hersenhelften waardoor ze beter samenwerken

 Er worden delen van je hersenen geactiveerd    

    die doorgaans “slapen” waardoor je intuïtie 

    wordt wakker gemaakt

Wat brengt deze basistraining?



In deze training ga je verder met wat je geleerd hebt in de basistraining.
We maken een verdiepingsslag zodat je je intuïtieve vaardigheden nog meer kunt

verfijnen. We werken met bewuste aandacht en intentie versus wilskracht. 
Met praktische oefeningen en spel element ervaar je jouw innerlijke kracht. Je leert 

hoe je je intuïtie kunt inzetten om positieve veranderingen in je leven te creëren.  

Deel 2 — Verdiepingstraining
(2 dagen)

Deepen your intuitive skills



  Manifesteren gaat beter en leuker

  Je ervaart meer vreugde en liefde

  Je komt in de flow van het leven waar je ‘gelukkige toevalligheden’ gaat herkennen

  Je leert de kracht van dankbaarheid kennen en hoe je deze kunt verdiepen

  Je wordt creatiever 

  Je viert je successen

  Je hebt de tools om in het dagelijkse drukke leven snel en makkelijker 

     een staat van rust en focus op te zoeken

  Je leert nog meer vertrouwen op je intuïtie 

  Je ervaart meer inspiratie

Wat brengt deze training?

Deel 2 — Verdiepingstraining



In onze verdiepingsdagen ‘Living in the flow’ gaan we nog dieper in op
specifieke thema’s, zoals: creëren en manifesteren, dankbaarheid, transformatie en
healing. Zodat je jouw intuïtie en manifestatie skills optimaal gaat ‘fine tunen’. 

Dit draagt bij aan leven “in de flow” en het Zijn in dankbaarheid.

Deel 3 — Verschillende thema’s 
(Verdiepingsdagen)

Living in the flow



Ken je van die mensen
voor wie alles altijd meezit?

Dat ben jij!



Deel 1 Deel 2 Deel 3
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(2 dagen)
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Verdiepingstraining
(2 dagen)

Superhelden training

Verdiepingsdagen 
verschillende thema’s 

Meester je magic

Slimme ouders geven kinderen wortels en vleugels



Deel 1 — Basistraining
(2 dagen)

Ontdek je superpowers



Kinderen staan van nature nog dichtbij hun intuïtie. 

Tijdens deze training werken we aan het behouden en 

versterken van deze verbinding zodat ze daar de rest 

van hun leven voordeel van blijven houden.

Het is een combinatie van fysieke actieve oefeningen, 

zoals brain gym en yoga, en ontspanningsoefeningen, 

meditaties, visualisaties en spel. De kinderen 

gaan aan de slag met waarnemen voorbij het fysieke. 

Zoals kleuren identificeren zonder dat ze deze met de 

ogen zien.

Door de combinatie van de oefeningen wordt de 

‘whole brain development’ gestimuleerd. Dat maakt 

dat leren sneller en soepeler gaat. Door de synchro-

nisatie gaan beide hersenhelften beter samenwerken 

en worden verbindingen versterkt. Dit kan kinderen 

met dyslexie helpen om makkelijker te lezen.

Deel 1 — Basistraining

 Het is een boost voor het zelfvertrouwen

 Het stimuleert de creativiteit

 Het zorgt voor betere concentratie

    en sterkere focus

 Het geheugen wordt scherper en 

    de capaciteit om informatie te verwerken     

    wordt uitgebreid

 Het vertrouwen op de eigen waarneming

     wordt sterker

 Lezen en leren gaat sneller en makkelijker

Wat brengt deze training?



Deel 2 — Verdiepingstraining
(2 dagen)

Superhelden training



Tijdens deze training gaan de kinderen verder aan 

de slag met wat ze in deel 1 hebben geleerd. En 

ontvangen ze nieuwe tools die hen helpen nog meer 

te vertrouwen op hun innerlijk weten. Zo gaan ze hun 

superkrachten uitbreiden en verder ontwikkelen.

Deel 2 — Verdiepingstraining

 Nog meer enthousiasme ervaren in het 

    leren en ontdekken wat ze kunnen

 Er ontstaat emotionele balans 

 Het vergroot empathisch vermogen en  

    gevoel van verbinding met zichzelf 

    en anderen

 Het zorgt voor het ervaren van meer   

    vreugde en liefde

 Verdieping van het vertrouwen in zichzelf

Wat brengt deze training?



Deel 3 — Verdiepingsdagen
(verschillende thema’s)
Meester je magic



In deze trainingsdagen werken we steeds met een 

thema: wat vinden de kinderen zelf leuk om te leren, 

waar gaat hun interesse naar uit. 

De kinderen die deel 1 en 2 gevolgd hebben kunnen 

daarna nog meer bijzondere dingen leren. 

Er is bijvoorbeeld verdiepingsmateriaal om een 

praktische training te doen gericht op het versterken 

van je geheugen en het verwerken van informatie 

waardoor je sneller en makkelijker kan leren. Er is ook 

een thema speciaal gericht op extra snel lezen 

(quantum speed reading). Daarnaast organiseren

we speldagen rond het thema “direct weten” 

(met kaarten, dobbelstenen etc)

Deel 3 — Verdiepingsdagen
verschillende thema’s



“Have the courage to follow your heart

and intuition, they somehow already know 

what you truly want to become”

— Steve Jobs

1 op 1 sessies
Volwassenen en kinderen



Heb je behoefte aan coaching voor bepaalde vraagstuk-

ken in je leven en vind je het fijn als een intuïtief iemand 

met je meekijkt? Is er na het volgen van de training iets 

opgekomen waar je in een meer persoonlijke setting aan 

wilt werken? Of wil je persoonlijke begeleiding om je 

intuïtie te ontwikkelen? Dat kan in de intuïtieve life 

coaching sessies. De tools die we in de 1-op-1 

begeleiding gebruiken geven we je ook mee, zodat je 

die zelf kunt blijven toepassen.

Praktische tools die wij inzetten:

 Transformatie technieken (o.a. Psych-K, 

    ThetaHealing)

 Visualisaties en meditaties

 Technieken die een nieuw perspectief bieden

 Coaching gericht op het ontwikkelen van je intuïtie

 Snelle en makkelijke manieren om in een diepe 

    staat van ontspanning te komen, waardoor je 

    direct in contact komt met je eigen-wijsheid. 

Een sessie kan gebruikt worden om verder te leren 

over een favoriet onderwerp uit de training. 

Daarnaast kunnen deze persoonlijke sessies worden 

ingezet voor specifieke thema’s of vragen. Tijdens de 

coaching bieden we praktische tools aan die helpen 

bij het omgaan met bijvoorbeeld angsten of onzeker-

heden. De kinderen leren deze tools zelf toe te passen, 

zodat ze deze in hun dagelijks leven kunnen inzetten. 

Zo ervaren ze meer innerlijke kracht en vertrouwen in 

zichzelf. Ze ontwikkelen veerkracht, waardoor ze zich 

soepel door het leven kunnen bewegen.

Praktische tools die wij inzetten:

 Tapping methode

 Visualisatie 

 Ontspanningsoefeningen 

 Intuitie ontwikkeling tools

 Yoga en Mindfulness

 Gedachte-kracht oefeningen

1 op 1 sessies — volwassenen 1 op 1 sessies — kinderen



“ The intuitive mind is a sacred gift and 
the rational mind is a faithful servant. 
We have created a society that honors 
the servant and has forgotten the gift ”.

— Albert Einstein
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